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شهرستان ها

شهرستانها

بازدید گردشگران اروپایی از
آسبادهاینشتیفان 90درصد
افزایش داشته است
ابراهیم بــای -مدیر آسبادهای ایــران گفت :حضور
گردشگران خارجی به منظوربازدید از آسبادهای
نشتیفان  90درصد افزایش داشته است .رکنی گفت:
اقدامات صورت گرفته در سال گذشته از جمله مشارکت
جوامع محلی در مرمت ونگهداری آسبادها  ،ایجاد
زیر ساخت های گردشگری  ،معرفی آسبادها از طریق
رسانه های دیداری و نوشتاری ،حضور در نمایشگاه های
گردشگری ومرمت و سامان دهی آسبادها باعث شده
که امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حضور
گردشگران خارجی رشد  90درصدی داشته باشد.

تودیعومعارفهروسایکتابخانههای
خلیلآباد،کاشمروتربتحیدریه
فیض عارفی -با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی،
مراسم تودیع و معارفه روسای اداره کتابخانه های عمومی
در شهرستان های خلیل آباد،کاشمر و تربت حیدریه
برگزار شد.به گزارش خراسان رضوی در کاشمر ضمن
تقدیر از خدمات محمدرضا بدیع زادگان ،محمد جعفری
به عنوان رئیس جدید اداره کتابخانه های عمومی کاشمر
معرفی شد.همچنین در خلیل آباد از خدمات جواد عیسی
زاده رئیس سابق اداره کتابخانه های عمومی خلیل آباد
تقدیر و ملیحه فخار طبسی به عنوان رئیس جدید اداره
کتابخانه های عمومی شهرستان خلیل آباد معرفی شد.در
تربت حیدریه نیز از زحمات وتالش های مهدی اولیایی
در طول چهار سال مسئولیت در اداره کتابخانه های
شهرستان تقدیر و رضا حاتمی به عنوان رئیس جدید اداره
کتابخانه های عمومی شهرستان معرفی شد.

برپایینمایشگاهعکسمحرم
درتربتجام
حقدادی /در آستانه فرا رسیدن اربعین حسینی (ع)
نمایشگاه عکس محرم با عنوان "درسوگ حسینی "به
همت شهرداری تربت جام در خانه فرهنگ شماره یک
شهرداری خیابان المهدی گشایش یافت.درمراسم
افتتاحیه نمایشگاه محرم شهردار تربت جام با اشاره به
اهداف برپایی نمایشگاه گفت:شهرداری در زمینه ترویج
فرهنگ عاشورا وثبت شور حسینی (ع) به برگزاری
ن "درسوگ حسینی (ع) اقدام کرد
مسابقه عکس با عنوا 
ن و عکاسان به
که در این باره بیش از ۱۶۰اثر از هنرمندا 
دبیرخانه شهرداری ارسال شد که پس از داوری تعداد
 ۳۰اثر انتخاب شد.سید علی حسینی افزود:نمایشگاه
تا پایان مهرماه برای بازدید عموم عالقه مندا ن صبح
وعصر در خانه فرهنگ شماره یک شهرداری دایر است.

شهرستان ها

مجتمعبهزیستیسعادتبایگ
بازگشاییشد

سه شنبه  17مهر .1397شماره 3964

گزارشی از پیگیری ساخت بیمارستان  ۱۶۰تختخوابی تایباد

پاسکاری دستگاه هادرتعیین تکلیف زمین بیمارستانتایباد
گزارش
کلثومیان

شهرستان مرزی تایباد دارای یک بیمارستان با
قدمت 40ســال اســت .این بیمارستان به دلیل
فرسودگی وگنجایش محدود جوابگوی نیاز خیل
بیماران نیست بنابراین طرح احداث بیمارستان
جدید160تختخوابی با حدود160میلیاردتومان
اعتباردردستورکاردانشگاه علوم پزشکی خراسان
رضوی قرارگرفته است ،این طرح دردولت مصوب
وازمهر ماه سال 95ردیــف اعتباری گرفته است
وطبق اظهارات رئیس شورای شهر تایباد به دلیل
این که زمین اختصاص یافته جزو اراضــی منابع
طبیعی است نیازبه موافقت وزیرجهاددارد .ازسوی
دیگر مدیر جهاد کــشــاورزی تایباد درخصوص
واگـــــذاری زمــیــن بــــرای احــــداث بیمارستان
جدیدتایباد می گوید :وزیر جهاد کشاورزی این
اختیار را به رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
واگذار کرده واداره متقاضی باید از طریق دفتر فنی
استانداری پیگیر باشد ونیازی به موافقت وزیرجهاد
کشاورزی ندارد.دراین خصوص گفت و گویی با
مردم و مسئوالن انجام دادیم که می خوانید .

•ظرفیتی برای توریست درمانی

عامر توکلی فعال اجتماعی در تایباد می گوید :
به دلیل وجود گمرک بین المللی دوغارون وتردد
روزانــه بیش از1500نفرمسافر ازایــن گمرک
وکمبود امکانات درمانی درکشورافغانستان ،طرح
بیمارستان جدید تایباد می تواند زمینه توریست
درمانی واشتغال را برای جمعی ازمــردم فراهم
و به درمان بیماران نیازمند شهرستان نیزکمک
کند .بنابراین انتظارمردم تایباد ازمسئوالن این
است که این مطالبه جدی مردم را پیگیری کنند
واجرایی کردن طرح احداث بیمارستان جدید
تایباد را دردستورکارقراردهند تا دردولت فعلی
شاهد اجرایی شدن عملیات ساخت بیمارستان
جدید باشیم.یکی دیگر ازشهروندان تایبادی
میگوید :به دلیل فرسودگی بیمارستان تایباد
می طلبد مسئوالن طــرح بیمارستان جدید را
جدی ترپیگیری کنند .وی می گوید :به دلیل نگاه
دولت به طرح تحول سالمت اگر این طرح اکنون
پیگیری نشود  ،شهرستان ازوجــود بیمارستان

عکس از زمین در نظر گرفته شده برای احداث بیمارستان تایباد

باحضورمسئوالناستانیانجامشد:

۷
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از میان خبرها

مجهز تا مدت ها بی بهره خواهد بود .علی بهمنی
فعال فضای مجازی درتایباد می گوید  :بارها
گــزارش هایی ازمـــردم داشته ایــم که فاضالب
بیمارستان فعلی بامشکل جــدی مواجه است
وبیمارستان مشکل دفع فاضالب وکمبود جا دارد.
موضوع را به مسئوالن بهداشتی ودرمانی تایباد
منعکس کردهایم که علت را فرسودگی وقدیمی
بودن بیمارستان خاتم االنبیا(ص) تایباد اعالم
کرده اند .وی می گوید :انتظار داریم مسئوالن
طرح بیمارستان جدید تایباد را جدی بگیرند
وازتمام توان خود برای جذب اعتباراین پروژه ملی
استفاده کنند .دکتر سید محمد موسوی ،رئیس
شبکه بهداشت و درمــان تایباد درایــن خصوص
می گوید :مطالبه مردم درباره احداث بیمارستان
جدید یک حق اســت و طــرح اولیه بیمارستان
160تختخوابی با اعتبارحدود 160میلیارد
تومان به تصویب رسیده که این طرح ملی نیاز به
10هکتارزمین دارد .دکتر موسوی می گوید:
هم اکنون بیمارستان خاتم االنبیا(ص) تایباد با
137تخت ف ّعال است ولی بیمارستان فرسوده
وبه دلیل تعداد زیاد مراجعات پاسخ گوی نیاز مردم
شهرستان نیست .

•اهمیت بیمارستان جدید برای
شهرستان مرزی

رئیس شبکه بهداشت ودرم ــان به بحران های

احتمالی بــه اقتضای مــرزی بــودن شهرستان
اشــاره می کند ومی گوید  :هرسال حداقل یک
فقره درگیری درمــرز را شاهد هستیم که ستاد
بحران استان بــرای انتقال ومــداوای مجروحان
وبیماران کل امکانات استان وشهرستان را به
خدمت می گیرد .این موضوع ضــرورت افزایش
تخت را درشــهــرســتــان مـــرزی تــایــبــاد وساخت
بیمارستان جدید مضاعف می کند  .وی می گوید:
درشرایط عادی ماهانه 700ماموریت فوری را
اورژانــس 115تایباد انجام می دهد که به دلیل
نیازاین ماموریت ها به خدمات فوق تخصصی و
دوری مسافت تایباد تا مشهد و واقــع شدن فوق
تخصص ها درمرکز استان ،مرتب ماموریت هایی
برای انتقال بیماران و سانحه دیدگان به مشهد
در فاصله 225کیلومتری شاهد هستیم که با
راه انـــدازی بیمارستان جدید ایــن مشکل حل
مـیشــود.وی میگوید:شبکه بهداشت ودرمــان
تایباد وبیمارستان شهرستان به عنوان قطب
بیمارستان شرق کشور است و هر بیماری که از
کشور افغانستان از مرز دوغــارون وارد شود باید
دربیمارستان تایباد مداوا شود که این موضوع نیز
مزید برعلت است .وی درخصوص آخرین پیگیری
ها برای زمین بیمارستان می گوید:پس ازنشست
های مکررکارشناسی وپیگیری های فرماندار ،
محل زمین مشخص شد ولی به دلیل این که زمین
مد نظر در اختیارمنابع ملی وتاغزار است ،موافقت

وزیر جهاد کشاورزی را نیازدارد وموضوع درحیطه
اختیارات وزیر است که امیدواریم با پیگیری وزارت
بهداشت ودرمان وموافقت وزیر جهادکشاورزی
ایــن مشکل رفــع شــود.حــاج شیر احمد جهانی
رئیس شــورای شهر تایباد می گوید  :با پیگیری
هــای انجام شــده زمین مــورد نیاز بــرای احــداث
بیمارستان 160تختخوابی 10هکتار است که
زمین جانمایی شده مورد تایید کارشناسان شبکه
بهداشت قرارگرفته است  ،چون اراضی متعلق به
منابع ملی است موافقت وزیر مربوط را می طلبد
و پیگیریم تامشکل را حل کنیم .شرافتی راد
فرماندار تایباد می گوید  :به دلیل این که شهرستان
تایباد ومرز دوغارون معبررسمی خراسان رضوی
به کشور افغانستان است ،یکی ازنیازهای مردم
افغانستان وشهرستان تایباد،احداث بیمارستان
160تختخوابی جدید است که ردیف اعتباری
آن دردولت پیش بینی شده است .با کارشناسی
انجام شده زمین مورد نیاز در ورودی شهر تایباد
مشخص و صورت جلسه شده است وازنظر ما زمین
بیمارستان مشکلی نــدارد و موافقت وزیر جهاد
کشاورزی را نیاز دارد .ان شاءا ...از طریق شبکه
بهداشت و درمان پیگیری جدی انجام شود که این
طرح ملی درشهرستان عملیاتی شود و مردم شاهد
شروع به کار بیمارستان جدید باشند.

•نیازی به موافقت وزیر جهاد کشاورزی
نیست

مهندس مــیــری مــدیــر جــهــاد کــشــاورزی تایباد
درخـــصـــوص واگــــــذاری زمــیــن بــــرای احـــداث
بــیــمــارســتــان جــدیــد تــایــبــادگــفــت :واگــــذاری
ها در حیطه دو اداره دولتی اســت به گونه ای
کــه درخــواســت اداره متقاضی بــه کمیسیون
مـــاده ۶۹کــه دردفــتــر فنی اســتــانــداری برگزار
مـیشــود ارجـــاع مــی شــود ومــدیــران کــل منابع
طبیعی وجهاد کشاورزی ودستگاه متقاضی در
این کمیسیون طرح را مطالعه وتوجیهات متقاضی
را بررسی می کنند و پس ازپذیرش طرح زمین
مورد تقاضا صورت جلسه می شود وانتقال قطعی
صورت می گیرد .وی افزود :وزیر جهاد کشاورزی
این اختیار را به رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان واگذار کرده است واداره متقاضی باید از
طریق دفتر فنی استانداری پیگیر باشد ونیازی به
موافقت وزیرجهاد کشاورزی ندارد.

بخشی /با هدف تسهیل درارائه خدمات به افراد تحت
پوشش بهزیستی دربخش بایگ مجتمع بهزیستی
سعادت این شهر به عنوان نمایندگی بهزیستی تربت
حیدریه افتتاح وبازگشایی شــد.مــعــاون پشتیبانی
بهزیستی خراسان رضوی درمراسم افتتاح این مجتمع
با اشاره به سیاست های بهزیستی درارائــه خدمات به
مناطق روستایی وعشایری وشهرهای کم برخوردار
گفت :با افتتاح ایــن مجتمع کلیه خدمات به افــراد
تحت پــوشــش تــوســط بهزیستی درشــهــر بــایــگ ارائــه
می شود ودیگرنیازی به رفت و آمد این افــراد به مرکز
شهرستان وجود ندارد.محسن توحیدی مقدم ازتوجه
ویژه بهزیستی به مناطق روستایی وعشایری خبرداد و
گفت :هم اکنون به منظورشناسایی وارائه خدمات به
روستاییان وعشایر استان  ۸۰۰تسهیل گرروستایی
و ۸۰تسهیلگر میدانی درحــال فعالیت هستند.وی
تصریح کرد :درهمین زمینه  ۲۸هزارکودک درمهدهای
روستایی استان پذیرش شده اند که درســال گذشته
دراجـــرای طــرح یک وعــده غــذای گــرم درایــن مهدها
حدود  ۹۱میلیارد ریال اعتبار اختصاص پیدا کرد.رئیس
بهزیستی شهرستان تربت حیدریه نیز درایــن مراسم
درسخنانی با اشاره به وجود  ۲۸۰معلول دربخش بایگ
گفت :تا به حال این افراد با وجود معلولیت به منظور رفع
نیازهای خود درحوزه بهزیستی به تربت حیدریه مراجعه
می کردند که با بازگشایی این مجتمع افراد تحت پوشش
ما دربایگ ازاین نظر دیگر دغدغه ای نخواهند داشت.

کمک ۱۲۰میلیونی مردمسبزوار
برایبازسازیعتبات
ملکی -مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات سبزوار
گفت :از ابتدای امسال تا کنون یک میلیارد و دویست
میلیون ریال برای بازسازی صحن حضرت زینب(س)
در کربال ،مردم سبزوار کمک کردهاند.علی اکبر دلبری
در گفتوگو با خراسان رضوی با بیان این که تا کنون
پنج میلیارد ریال وجه نقدی و غیر نقدی برای استقرار
موکبهای اربعین در خاک عراق ازخیران و عاشقان
اهل بیت عصمت و طهارت(ع) کمک جمعآوری شده
است ،افزود :امسال برای اربعین چهار موکب از طرف
مردم شهرستانهای سبزوار و خوشاب در خاک عراق
مستقر خواهد شد و شهرهای روداب و ششتمد نیز در
این کار خیر سهیم هستند.مسئول کمیته اسکان و تغذیه
اربعین در سبزوار با بیان این که سه موکب در شهر کربال
و یک موکب بعد از مهران در مرز عراق مستقر خواهد
شد ،گفت :خدمات دهی این موکبها از  28مهر ماه
به مدت  12روز تا دو روز بعد از اربعین و بازگشت زائران
عتبات عالیات ادامه خواهد داشت.وی با اشاره به این
که در این مدت برای اسکان  35هزار نفر در کربال برنامه
ریزی شده است ،تصریح کرد :روزانه  20هزار نفر در این
موکبها در سه وعده غذایی تغذیه خواهند شد.

چهره ها و خبرها
مدیرکلمیراثفرهنگیاستانتاکیدکرد:

ضرورت ایجاد بازارچه صنایع دستی
و رستوران و اقامتگاه درکالت

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان گفت :ایجاد
بازارچه صنایع دستی و رستوران و اقامتگاه درکــات ضــروری است.
به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان ،مکرمی فر دیروز در دیدار با فرماندارکالت افزود :این شهرستان از مناطق برخوردار است و
ظرفیت های ویژه گردشگری دارد.وی با بیان این که تامین زیرساخت های گردشگری در این شهرستان
نیازمند اعتبارویژه است ،گفت :با وجود این که مشتری دریافت خدمات گردشگری و صنایع دستی در
این شهرستان وجود دارد ولی هنوز زیرساخت ها فراهم نیست و خدمات الزم به خوبی تامین نمی شود.
وی افزود :ایجاد اقامتگاه بوم گردی ،فروشگاه صنایع دستی و رستوران از نیازهای ضروری کالت است.

باخبرنگاران
شهرستانها

اهدای خودروی سمند به نیروی
انتظامیگلبهار

ناسخ  -به مناسبت هفته نیروی انتظامی و در تقدیر
از خدمات پلیس یک دستگاه خــودروی سمند توسط
شرکت عمران شهرجدیدگلبهار با حضور امام جمعه
فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان  ،مدیرعامل
شرکت عــمــران  ،نماینده بخشدار و برخی دیگر از
مسئوالن به نیروی انتظامی گلبهار اهدا شد.

رئیسشبکهدامپزشکینیشابور:

نیشابوررتبهاولتولیدشیرخامو
گوشت قرمز در استان را دارد
رئیس شبکه دام پزشکی نیشابور گفت :نیشابور دارای
رتبه اول تولید شیر خام و گوشت قرمز در استان است.
علی سلیمانی گفت :نیشابور با دارا بودن  ۲۰مرکز جمع
آوری شیر خام و  ۱۲کارخانه لبنیات و تولید روزانه ۶۰۰
تن شیر ،رتبه اول تولید شیر خام در استان را داراست.

کلنگپایگاهاورژانسنغندربهزمین
زده شد
بهنام -کلنگ احــداث پایگاه اورژانــس نغندر به زمین
زده شــد.بــه گ ــزارش خبرنگار مــا مــراســم کلنگ زنی
پایگاه اورژانــس نغندر با حضور دکتر دهقان نماینده
مجلس،رئیس و برخی معاونان دانشگاه علوم پزشکی
استان،فرماندار،بخشدار،شوراهای اسالمی طرقبه و
دیگر مسئوالن طرقبه شاندیز برگزار شد.این پایگاه به
نام مرحوم حاج جعفر قهرمان نام گذاری شده است و در
صورت بهره برداری از آن نقش مهمی در کمک رسانی
به مصدومان حوادث مختلف به ویژه تصادفات در این
منطقه گردشگری و همچنین امداد رسانی در حوادث و
انتقال بیماران به مراکز درمانی و کمک به بهبود وضعیت
آن ها خواهد داشت.

مدیرجهادکشاورزیخواف  خبرداد:

مدیرجهادکشاورزیطرقبهشاندیزخبرداد:

دستورالعملدولتبرایاستمهال
 ۳ساله وام هایکشاورزی

ناسخ -مدیر جهاد کشاورزی طرقبه از دستورالعمل دولت برای استمهال
سه ساله تسهیالت اعطایی به کشاورزان خبر داد.مهندس نادری اظهار
کــرد؛ بر مبنای این دستورالعمل دولــت که به تازگی اعــام شده است
کشاورزانی که وام کشاورزی گرفته اند و سررسید این وام ها به پایان رسیده است می توانند با مراجعه
به شعب بانکی که از آن تسهیالت گرفته اند درخواست تمدید سه ساله مهلت پرداخت این تسهیالت
را کنند .وی افزود:این مهلت شامل انواع وام های حوادث غیر مترقبه بخش کشاورزی،خشکسالی،
دامداری،مکانیزاسیون،ایجاد گلخانه ،دامپروری،احداث استخر ذخیره آب و....مــی شود.نادری
گفت:ازبانک ها در خواست کردیم تا نام تسهیالت گیرندگان را به جهاد کشاورزی اعالم کنند.

آغاز توزیع بذر و یارانه
گندم و جو در خواف

ابراهیم بای -مدیر جهاد کــشــاورزی خــواف در گفت و گو با خراسان
رضوی گفت :امــروزه استفاده از بذر اصالح شده یکی از عوامل مهم در
افزایش عملکرد محصوالت محسوب می شود که با نزدیک شدن به فصل
کشت محصوالت پاییزه سازمان جهاد کشاورزی بخشی از بذور مورد نیاز شهرستان را تامین می کند و
بسته به شرایط اقلیمی منطقه در اختیار کشاورزان قرار میگیرد .داد پوربیان کرد :طی امسال میزان
 ۵۰۰تن بذر گندم شامل ارقام پیشگام ،پیشتاز ،چمران دو ،سیروان ،سیوند ،بهاران و دروم و  80تن بذر جو
شامل ،ریحان ،بهمن و جلگه به شهرستان حمل شده که در محل انبار مدیریت موجود بوده و آماده تحویل
به کشاورزان است .وی افزود :یکی از راه های کاهش مصرف بذر ،آماده سازی بستر و کاشت با دقت است.

باحضور استاندار انجام شد

بهره برداری از  ۱۷۲میلیارد ریال پروژه گازرسانی درجوین

کالته-بهره برداری از پروژه های گازرسانی با اعتبار
 172میلیارد ریال با حضور استاندار خراسان رضوی
در جوین آغاز شد.به گزارش خراسان رضوی ،این
پروژه ها شامل گاز رسانی به شهر حکم آباد و 10
روستای دیگر است که با افتتاح آن ها در مجموع
هفت هزار خانوار از مزایای گازطبیعی برخوردار
شدند.گازرسانی به شهر حکم آبــاد با اعتبار 15
میلیارد تومان به انجام رسیده است  ،گازرسانی
 10روستا و نیز خط انتقال گــاز  40اینچ برای
گازرسانی به کارخانه فوالد و واحدهای صنعتی نیز
به اجرا درآمده که در مجموع با اعتبار  2/2میلیارد
تومان تکمیل شــده است.شایان ذکراست بهره
بــرداری از این پــروژه ها به صورت نمادین از منزل
شهید مهدی امینی انجام شد که در جریان آن،

استاندار با خانواده این شهید بزرگوار نیز دیدار
و گفت و گو کرد.استاندار ،ساختمان بخشداری
عطاملک را که با  675متر مربع زیربنا و هزینه یک
میلیارد تومان احداث شده است ،بهره برداری کرد
و در مراسم افتتاح شهرداری حکم آباد حضور یافت.
استاندار گفت  :ملت ایران همواره قدردان فداکاری
ها  ،رشادت های شهدا  ،ایثارگران و خانواده های
آنان است.رشیدیان در جریان سفر به شهرستان
جوین با حضور در منزل شهید مهدی امینی با
خانواده وی دیدار و گفت و گو کرد  .وی در این دیدار
افزود  :اقتدار و عزت امروز ملت ایران در عرصه بین
المللی مرهون خون شهدا و ایثار و فداکاری خانواده
آنان ،جانبازان و آزادگان است.وی اظهار کرد  :یاد و
نام شهدا درتاریخ ماندگار است و به بیان قرآن کریم

افزایش40درصدی کشف مواد مخدر
درگناباد

صفری -فرمانده نیروی انتظامی گناباد گفت  :کشف مواد مخدر
در گناباد  40درصد افزایش یافت.سرهنگ قربانی افزود :کشف
سرقت ها و قاچاق کاال و جرایم سایبری طی ماه های گذشته در
گناباد رشد قابل توجهی داشته است .سرهنگ قربانی افزود:
تامین امنیت یک مقوله چندوجهی است و مسئوالن و دست
اندرکاران مربوط و پلیس در تامین امنیت پایدار نیازمند مشارکت
مردم و همکاری همه بخش ها هستند .وی افزود :مشارکت مردم
در هر بخشی نتایج خوبی به دنبال داشته است و امنیت پایدار
و مطلوب بدون مشارکت بین بخشی و آحاد جامعه امکان پذیر
نیست .وی گفت :با هدف افزایش مشارکت مردم در تامین نظم
و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم در عرصه های گوناگون
«طرح پلیس افتخاری»در گناباد اجرا و از متقاضیان عالقه مند
دعوت به همکاری می شود .افراد دارای شرایط بعد از طی مراحل
الزم به همراه ماموران انتظامی در این زمینه فعالیت می کنند.

شهدا زنده اند و در نزد خداوند روزی می خورند و به
اوج کمال و سعادت انسانی رسیده اند.رشیدیان
در این دیــدار با اهــدای لوح سپاس به این خانواده
سرافراز از فداکاری خانواده شهدا تجلیل کرد.
شهید مهدی امینی  ،مرزبان شهید نیروی انتظامی
است که در حادثه تروریستی پاسگاه مرزی منطقه
میرجاوه سیستان و بلوچستان در هفت اردیبهشت
 96به درجه رفیع شهادت نائل شد.استاندار در
مراسم بهر هبرداری از چند طرح عمرانی و پروژه
های گازرسانی جوین گفت  :همان گونه که در زمان
هشت سال دفاع مقدس همه در کنارهم قرار گرفتیم
و با اتحاد و انسجام توام با سربلندی و عزت آن دوران
را پشت سر نهادیم امروز هم باید با یکدلی و تقویت
روحیه همدلی در سایه عنایت حق تعالی و هدایت

تلف شدن یک گونه با ارزش گربه
جنگلیدرخواف

ابراهیم بای  -سرپرست اداره حفاظت محیط زیست خواف
گفت :مشاهده گونه با ارزش گربه جنگلی که پس از درگیری
با چند قــاده سگ به شدت آسیب دیــده بود بــرای اولین بار
است که در حوزه خواف صورت پذیرفت که توسط ماموران
یگان زنده گیری انجام شداما متاسفانه در طول مسیر انتقال
به اداره حفاظت محیط زیست به دلیل شدت آسیب وارد شده
تلف گردید .توانا گفت :گربه جنگلی در مقایسه با گربه وحشی
دارای بدنی بزرگتر ،پاهایی بلندتر ،دم کوتاهتر و گوشهایی به
نسبت بزرگتر است .سرپرست اداره حفاظت محیط زیست
خواف افزود :بسیاری از کشاورزان و دامداران این حیوان را
آفت می دانند چون ممکن است به حیوانات اهلی همچون
گوسفندان و بز حمله کند بنابراین از تمامی هموطنان در
خواست می شود با مشاهده این گونه با ارزش ضمن جلوگیری
از آسیب به این گونه با ماموران اداره حفاظت محیط زیست

های داهیانه رهبر معظم انقالب این دوره را نیز پشت
سر نهیم .وی بیان کرد  :یادمان نرود که در سایه
خداباوری و اعتقاد به توانمندی های خود با حفظ
وحدت کلمه و انسجام برای سربلندی این کشور و
مردم می توانیم به موفقیت برسیم.

•رشد  ۳۲درصد صادرات کاال طی امسال
در استان

استاندار گفت :با حمایت بخش خصوصی و صادر
کنندگان در شش ماهه نخست امسال یک میلیارد و
 150میلیون دالر صادرات کاال در خراسان رضوی
داشته ایم و صادارت کاالهای استان در شش ماهه
امسال نسبت به سال گذشته  32درصد رشد داشته
است.به گزارش خراسان رضوی استاندار در نشست

همکاری کنند تا نسل این گونه با ارزش برای آیندگان و حضور
آن در طبیعت حفظ شود.

کشف مواد مخدر در مه والت
۱۴۰۰درصد افزایش یافت

پوریوسف-فرمانده انتظامی مه والت امنیت را هدیه ارزشمندی
دانست که از طریق نیروی انتظامی به مــردم اهــدا می شود.
سرهنگ ذوالفقاری در گزارشی با اشاره به این که مه والت در
مسیر استان های شرقی و جنوبی به مرکز استان واقع شده ،از
افزایش ۱۴۰۰درصــدی کشفیات مواد مخدر و انهدام دو باند
توزیع مواد مخدر توسط این نیرو در شهرستان خبر داد.وی افزود
باتوجه به این که شهرستان مهاجر پذیر است بعضا این افراد به
مشاغل کاذب قاچاق سوخت و کاال روی می آورند که برای بر خورد
با این پدیده نیز شاهد انهدام باند های قاچاق سوخت و افزایش
۱۰۰درصدی کشفیات در این زمینه بودیم .ذوالفقاری همچنین
به کسب رتبه اول مه والت در استان در حوزه مشارکت خیرین

شورای اداری جوین گفت :این شهرستان ،شهری
فرهنگی ،تاریخی و نگین سرسبز خراسان رضوی
محسوب می شود و صنایع آن رونق و برکات خوبی
برای اشتغال منطقه ایجاد کرده است.رشیدیان با
تاکید بر این که طرح های توسعه ای کشور با وجود
فشار اقتصادی دشمن متوقف نشده است ،افزود:
دشمن با توطئه های اقتصادی به دنبال ایجاد فضای
نا امیدی در میان مردم و اختالف میان مسئوالن
است ولی با بصیرت مردم و هدایت های مقام معظم
رهبری این توطئه بی نتیجه مانده اســت.وی بیان
کرد :در سال حمایت از کاالی ایرانی منظور فقط
کاال نیست بلکه کارگزاران نظام و مردم باید کیفیت
کاال و خدمات را ارتقا دهند و مسئولیت جدی دارند
تا کیفیت کاالهای خود را افزایش دهند.

امنیت ساز اشاره کرد و گفت :با هدف افزایش امنیت اجتماعی و
مراقبت های انجام شده کاهش ۱۰درصدی سرقت باغات پسته
و  ۳۸در صدی تصادفات در راه های حوزه شهرستان را داشته ایم.

انگشت مدیر مدرسه در دهان
ولی دانشآموز له شد!

مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت:در پی درگیری بین ولی
دانش آموز و مدیر مدرسهای در گلبهار انگشت مدیر مدرسه
له شد.به گزارش تسنیم،خدابنده افزود:متاسفانه این اتفاق
زمانی رخ داد که ولی دانش آموز در خصوص ثبت نام فرزندش
مشکل داشته است و مراجعه وی به مدرسه منجر به درگیری
شده که در این بین شانه و انگشت مدیر را گاز گرفته و له کرده
است.شایان ذکراست با ورود نیروی انتظامی این فرد دستگیر
شــد.وی گفت:بر این باور بودیم تا بتوانیم با پیوند ،بهبودی
کامل را به مدیر مدرسه بازگردانیم که متاسفانه با مراجعه به
بیمارستان و نظر دکتر این کار انجام شدنی نیست.

